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FASTER
Geïnspireerd door Yamaha’s verleden, ontworpen voor de toekomst
Gebruikmakend van tijdloze designelementen brengen Yamaha’s Sport
Heritage-modellen een eerbetoon aan
Yamaha’s vroegere iconische modellen, en
bieden ze de enorm trotse eigenaar een zeer
speciale rijervaring dankzij de unieke en fraai
vormgegeven onderdelen.
De driecilinder XSR900 combineert retrocool met opwindende prestaties en
moderne technologie en is verkrijgbaar
in verschillende kleuropties, waaronder

’80 Black’, die overeenkomt met Yamaha’s
klassieke kleurstelling uit de jaren tachtig
van de vorige eeuw.
De XSR700 is compact, licht en wendbaar
en wordt aangedreven door een koppelrijke
689 cc CP2-motorblok dat uitstekende
acceleratie levert bij alle snelheden. En
met zijn iconische kleuren en robuuste
off-road styling, is de XSR700 XTribute
Yamaha’s eerbetoon aan de legendarische

XT trailmotor die de allereerste Rally Raidevenementen heeft geïnspireerd.

Born to come back.
XSR700 XTribute

De XSR700 XTribute is voorzien van een
iconisch kleurenschema en heeft een exclusieve
scrambler uitrusting. Als zodanig brengt dit
model een eerbetoon aan de originele XT en
combineert het alle sensationele en plezierige
eigenschappen die je zoekt in een motor.
Speciale, aan de XT ontleende kenmerken
zijn onder meer het vlakke zadel en de dikke
voetsteunen, evenals het off-road stuur en de
voorvorkhoezen die het tijdloze scramblerdesign complementeren. Dankzij de 689 cc
tweecilinder en het lichtgewicht chassis heeft
de XSR700 XTribute het vermogen en de
technologie om diepe indruk te maken.

XSR700 XTribute

Eind jaren zeventig veroorzaakte Yamaha met
de XT500 een ware revolutie in de motorwereld.
Dankzij het lichte, eenvoudige ontwerp en het
grote rijplezier werd het model meteen een
bestseller. De legendarische status van de XT is
nog altijd springlevend.

XSR700 XTribute

Een scambler in alle details

Geïnspireerd op de iconische XT500

Stuur en voetsteunen in off-road design

Kleuren en graphics in retro XT-stijl

Het robuuste ontwerp en het palet aan de
speciale scrambler-uitrusting zorgt ervoor dat de
XSR700 XTribute een coole uitstraling brengt in
de Sport Heritage klasse. Het model is ontworpen
volgens de Faster Sons filosofie van Yamaha,
waarbij tijdloos design en moderne technologie
op unieke wijze worden verenigd.

Of je nu nieuw bent in de wereld van motoren
of al de nodige rijervaring hebt, je hebt vast wel
eens gehoord van de iconische XT500, het uiterst
populaire Yamaha-model uit de jaren 70 en 80.
Net als de originele XT is de XSR700 XTribute
licht, krachtig en gemakkelijk bestuurbaar.

De XSR700 XTribute is licht, wendbaar en
compact en heeft een krachtige, lineaire
vermogensafgifte. Dit maakt het tot de perfecte
motorfiets om je een weg mee te banen door het
drukke stadsverkeer.

De originele XT500, die in 1976 werd
geïntroduceerd, was onmiddellijk een succes en
werd een van de populairste Yamaha-modellen
aller tijden.

Met het klassieke, aan de XT500 ontleende
kleurenpalet en de speciale off-road uitrusting
brengt de XSR700 XTribute een eerbetoon aan
zijn wereldberoemde voorganger.

Vlak zadel en voorvorkbescherming

Pirelli MT60RS grof profiel banden

De ontwerpers van Yamaha hebben veel aandacht
besteed aan elk detail van de XSR700 XTribute,
om ervoor te zorgen dat het oorspronkelijke
karakter van de XT500 perfect tot uiting
komt. Het lange, vlakke zadel is ontleend aan
het originele ontwerp en biedt een uiterst
comfortabel rijcomfort.

Voor optimale grip en wegligging op verharde
én onverharde wegen is deze Sport Heritagemotorfiets uitgerust met Pirelli MT60RS banden.

Om het tijdloze retro-design extra te
benadrukken is de voorvork voorzien van
authentieke rubberen voorvorkhoezen en zwarte
voorvorkbescherming.

Om zijn legendarische status te vieren, heeft
Yamaha het beroemde kleurenschema van de XT
aangehouden en doorontwikkeld voor de XSR700
XTribute. Want tijdloos design raakt nooit uit de
mode.

XSR700 XTribute

Dit maakt deze compacte, lichte en wendbare
motorfiets eenvoudig te besturen, en daarmee
ideaal voor motorrijders die op zoek zijn naar
maximaal rijplezier.

Het off-road stuur zorgt voor een dominante
rechte zitpositie en maakt manoeuvreren in
krappe situaties veel gemakkelijker. De dikke
voetsteunen accentueren nog eens het stoere
scrambler-design.

De tienspaaks lichtmetalen velgen zijn
voorzien van een 180/55-17-achterband en
een 120/70-217-voorband, beide met een
noppenpatroon dat de urban scrambler-look
perfect accentueert.

Klassiek scrambler-design met moderne
technologie

Krachtige prestaties en gemakkelijk te
besturen

De ware schoonheid van de XSR700 XTribute
met retro-look zit hem in de combinatie van de
klassieke scrambler-uitstraling met de meest
geavanceerde motor- en chassistechnologie. Het
krachtige en zuinige motorblok is één van de
meest veelzijdige en aangename aandrijvingen
van Yamaha.

Dankzij de krachtige prestaties en eenvoudige
bediening groeide de originele XT500 uit tot een
van de populairste motoren ter wereld.

Tegelijk is het lichtgewicht chassis zeer compact
en wendbaar, waardoor de ultieme mix van
klassiek en modern ontstaat.

Nu we 40 jaar verder zijn, kunt je er zeker
van zijn dat de XSR700 XTribute prestaties
en rijeigenschappen levert die het model tot
één van de meest opwindende en aangename
motorfietsen van dit moment maken.

Tech Black

XSR700
Born Tomorrow.
Yamaha maakt een duidelijk statement met de komst van de XSR700. Ontworpen
voor een tijdloos gevoel en geïnspireerd door historische iconen, voorzien van de
allernieuwste technologie voor een pure, aangename rijervaring. Met een hoog
koppel en een super wendbaar chassis is de XSR700 ideaal voor motorrijders die
nostalgie wel kunnen waarderen.

Tech Black

Matt Grey

Dankzij de geavanceerde 689 cc parallel-twin, voorzien van onze speciale
‘crossplane filosofie’, niet alleen een lineair koppel maar ook een indrukwekkende
acceleratie. De retro stijl van de XSR700 past goed bij het compacte, lichtgewicht
chassis met uitstekende wendbaarheid en besturing.

XSR700

De XSR700 combineert het beste van Yamaha’s ontwerpen als eerbetoon aan het
verleden, maar behoudt daarnaast zijn eigentijdse karakter.

Dynamic White

Retro design met hoogwaardige
componenten

Buitengewoon krachtige 689 cc
tweecilindermotor

Met zijn dubbel geprofileerde lederen zadel en
eenvoudig aan te passen subframe, aluminium
tank, vintage design koplamp en achterlicht,
is de XSR700 een eerbetoon aan iconische
motorontwerpen uit het verleden.

Wat de XSR700 zo bijzonder maakt, is de
toonaangevende 689 cc parallel-twin, ontwikkeld
op basis van Yamaha’s ‘crossplane filosofie’.

Een super coole gaasafdekking, korte
uitlaatdemper en gebruik van hoogwaardig
aluminium op allerlei componenten, zoals de
voorste spatbordsteun en de radiatorafdekking.
Hierdoor heeft de XSR700 een nog
indrukwekkender uiterlijk.

De 270 graden krukas met zijn onregelmatige
ontstekingsinterval geeft een sterk gevoel van
acceleratie en enorme trekkracht, en het hoge
lineaire koppel zorgt voor uitstekende prestaties.

Licht en slank ruggengraat frame

Gebouwd voor optimaal rijplezier

Voor optimaal stuurgemak en scherpe
wendbaarheid is de XSR700 voorzien van een
licht en slank, stalen eenvoudig te customizen
ruggengraat frame onder het retro ontwerp,
waarbij het compacte 689 cc-motorblok als
dragend element dient.

De eerste machine volgens de Faster Sons
filosofie levert een originele retro vintage look,
zonder in te leveren op rijprestaties.

De compacte wielbasis en het doordachte
veersysteem, dit in combinatie met het sterke en
lichte chassis, staat garant voor responsieve en
plezierige rijeigenschappen.

De chassis afmetingen en de gewichtsverdeling
zijn zorgvuldig gekozen voor optimaal rijplezier,
ook tijdens het accelereren, en geven de
motorrijder het gevoel één te zijn met de
machine.

XSR700 Accessoires

Volledig uitlaatsysteem met
titanium demper

Uitlaatsysteem met hoog
gemonteerde uitlaatdemper

Billet koppelingshendel

Billet remhendel

Harmonicarubbers

Billet kettingwielafdekking

B34-FCLLE-00-00

B34-FBRLE-00-00

B34-F31K0-00-00

90798-33450-00

90798-33452-00

B34-FSPRC-00-00

Kettingbeschermer
B34-FCHPR-00-00

Sport Heritage zachte zijtas

Sport Heritage tanktas

Sport Heritage gereedschapstas

Achterdrager

Zijpanelen

B34-FSSBC-00-00

B34-FSMTB-00-00

B34-FTBCL-00-00

B34-F48D0-00-00

B34-F17B0-00-00

Gaasafdekkingen

Tankpads zijkant

Vlak zadel

Solozadel

Billet rem-schakelset

Billet Hoofdremcylinder deksel

B34-F17U0-00-00

B34-F41D0-00-00

B34-F4730-M1-00

B34-F4710-00-00

B34-FRESE-00-00

B34-FBFLC-10-00

Voornummerplaat

Vliegenscherm

Handbeschermers

Zijafdekkingen radiateur

Radiateurafdekking

Billet framebuis-einddoppen

B34-F3485-00-00

B34-F83J0-00-00

B34-F85F0-00-00

B34-FRDSC-00-00

B34-FFLRC-00-00

B34-FEBCV-00-00

Hierboven zie je een selectie van verkrijgbare pasklare accessoires. Neem contact op met jouw lokale Yamaha-dealer voor een volledig accessoireoverzicht en advies over het beste
accessoirepakket voor jouw Yamaha XSR. De volledige lijst van accessoires is ook beschikbaar op onze website.

Specificaties
XSR700 XTribute

XSR700

Vloeistofgekoeld, 4-takt, 4-kleppen, 2-cilinder, DOHC

Vloeistofgekoeld, 4-takt, 4-kleppen,2-cilinder, DOHC

Motor
Motortype
Cilinderinhoud
Boring x slag
Compressieverhouding
Max. vermogen
Max. koppel

689 cc

689 cc

80,0 mm x 68,6 mm

80,0 mm x 68,6 mm

11,5 : 1

11,5 : 1

55,0 kW (74,8 pk) bij 9.000 tpm

55,0 kW (74,8 pk) bij 9.000 tpm

68,0 Nm (6,9 kg-m) bij 6.500 tpm

68,0 Nm (6,9 kg-m) bij 6.500 tpm

Smeersysteem

Wet sump

Wet sump

Type koppeling

Nat, meervoudige platen

Nat, meervoudige platen

Ontstekingssysteem
Startsysteem
Transmissie

TCI

TCI

Elektrisch

Elektrisch

Constant mesh, 6 versnellingen

Constant mesh, 6 versnellingen

Eindoverbrenging

Ketting

Ketting

Brandstofverbruik

4,3 l/100 km

4,3 l/100 km

100 g/km

100 g/km

nvt

nvt

Diamantvormig

Diamantvormig

CO2 emission
Carburator

Chassis
Type chassis
Balhoofdhoek

24º50

24º50

Naloop

90 mm

90 mm

Wielophanging, voor
Wielophanging, achter

Telescopische voorvork

Telescopische voorvork

Achterbrug, (Link type veersysteem)

Achterbrug, (Link type veersysteem)

Veerweg, voor

130 mm

130 mm

Veerweg, achter

130 mm

130 mm

Remmen, voor

Hydraulisch bediend, twee remschijven, Ø 282 mm

Hydraulisch bediend, twee remschijven, Ø 282 mm

Remmen, achter

Hydraulisch bediend, enkele remschijf, Ø 245 mm }

Hydraulisch bediend, enkele remschijf, Ø 245 mm

Bandenmaat, voor

120/70 ZR 17M/C(58V) (Tubeless)

120/70 ZR 17M/C(58V) (Tubeless)

Bandenmaat, achter

180/55 ZR 17M/C(73V) (Tubeless)

180/55 ZR 17M/C(73V) (Tubeless)

2.075 mm

2.075 mm

Afmetingen
Totale lengte
Totale breedte

865 mm

820 mm

Totale hoogte

1.120 mm

1.130 mm

Zithoogte

845 mm

835 mm

Wielbasis

1,.05 mm

1.405 mm

Grondspeling
Rijklaargewicht

140 mm

140 mm

188 kg ABS

186 kg ABS

Inhoud brandstoftank

14 liter

14 liter

Motorolie hoeveelheid

2,7 liter

2,7 liter

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, in overeenstemming met de landelijke voorschriften en wetgeving.

Stel de collectie van je
dromen samen met de
gratis MyGarage app
De MyGarage-app is de beste manier om
je droomcollectie Yamaha-motorfietsen
samen te stellen - en het is volledig gratis
en beschikbaar voor zowel iOS als Android!
Download de app en je bent klaar om jouw
eigen gepersonaliseerde Yamaha samen te
stellen.
Met MyGarage kun je een breed assortiment
aan originele accessoires toevoegen of
verwijderen en je favoriete motorfiets vanuit
elke hoek bekijken.
Zodra je jouw droommotorfietsen hebt
gemaakt, kunt je ze opslaan en met vrienden
delen - en wanneer je de definitieve beslissing
hebt genomen over welke versie voor jouw
geschikt is, stuurt je deze gewoon naar jouw
Yamaha-dealer, die deze zal omzetten in
realiteit.

Get it on

MyRide: Til je rit naar een
hoger niveau!
De MyRide app is exclusief ontwikkeld door
Yamaha en is gratis beschikbaar voor zowel
iOS als Android. Met deze app kan iedereen
zijn rijervaring verrijken, ongeacht het merk
scooter of motorfiets dat je hebt.
Met de Yamaha MyRide app kunnen motor- en
scooterrijders in real time hun rijprestaties
bijhouden en analyseren, met informatie over
bijvoorbeeld de hellingshoek, acceleratie,
snelheid, hoogte en remkracht. Zo wordt elke
rit nog leuker.
Bovendien kan elke rit worden gedeeld met
andere MyRide gebruikers of op sociale media.
Je kunt zelfs je route exporteren als een GPXbestand. Op deze manier kunnen motorrijders
nieuwe routes en avonturen vinden om te
verkennen en kunnen ze in contact komen met
een wereldwijde community van enthousiaste
motorfietsfanaten.

XSR700 “Disruptive” designed
by Barbara Motorcycle, built by
Bad Winners.

XSR700 “Disruptive” designed
by Barbara Motorcycle, built by
Bad Winners.

Yard Built
In garages overal ter wereld dromen
eigenaren over het bouwen van hun eigen
op maat gemaakte motorfiets. We proberen
dit mogelijk te maken door getalenteerde
customisers te vragen om met geinspirerende
ideeën te komen die moderne Yamahamodellen transformeren in wat wij ‘Yard Built
specials’ hebben genoemd.

XSR900 “XR9 Carbona” by Bottpower.

XSR900 “XR9 Carbona” by Bottpower.

Yamaha introduceert You
YOU is een volledige reeks premium services
die elk aspect van het aanschaffen en bezitten
van een Yamaha nog eenvoudiger maken. Wij
willen ervoor zorgen dat je altijd geniet van
jouw Yamaha product.

Yamaha Motor Verzekering

Yamaha Motor Fabrieksgarantie

Yamaha Motor Verlengde garantie

Yamaha Motor Verzekering is speciaal ontworpen
voor Yamaha eigenaars en vereenvoudigt het
verzekeringsproces voor jouw Yamaha voertuig.

Wanneer je een nieuwe Yamaha koopt, kun je erop
vertrouwen dat premium kwaliteit en toonaangevende
betrouwbaarheid standaard zijn. Je profiteert ook van
extra gemoedsrust met een volledige Yamaha Motor
Fabrieksgarantie die alle onderdelen- en arbeidskosten
dekt in het onwaarschijnlijke geval dat jouw Yamaha
onverwachte reparaties nodig heeft. *

Wij willen dat je maximaal geniet van jouw nieuwe
Yamaha, daarom biedt Yamaha bij aankoop Yamaha
Motor Verlengde garantie, zodat je zorgeloos kunt
rijden met de gemoedsrust van 36 extra maanden
garantie! *

Yamaha Motor Pechhulp

Yamaha Motor Selected Occasion

Yamaha Motor Financiering

Als je ooit met pech langs de weg staat, zijn wij
met één telefoontje te bereiken. Elke Yamaha met
Fabrieksgarantie heeft automatisch dekking voor
Yamaha Motor Pechhulp. Wanneer je ons nodig hebt,
staan wij voor je klaar. *

Wij vinden dat elke rijder de extra gemoedsrust van
een fabrieksgarantie verdient. Daarom hebben wij
goed nieuws als jouw Yamaha tussen 1 en 5 jaar oud
is. Je komt dan namelijk in aanmerking voor tot wel 24
maanden extra garantiedekking met Yamaha Motor
Selected Occasion. Waarom zou je dit niet willen? *

Yamaha biedt een selectie financiële diensten die
het bezitten van een Yamaha nu nog toegankelijker
maken. Yamaha Motor Financiering kan op jouw
omstandigheden en levensstijl worden afgesteld, voor
maximale flexibiliteit. *

Het assortiment hoogwaardige producten beslaat alle
aspecten van het hebben van een Yamaha. Het biedt je
een hoge mate van bescherming tegen aantrekkelijke
tarieven, zodat je zorgeloos kunt genieten van het
rijden.
Met Yamaha Motor Verzekering profiteer je van een
exclusief programma en krijg je eersteklas service van
ons toegewijde team. *

YOU services maken de aankoop van elke
Yamaha toegankelijker. Yamaha eigenaars
profiteren met elk YOU product van meer
gemoedsrust.
Als je naar de YOU services kijkt, zie je dat het
meer is dan het kopen van een Yamaha: het is
het begin van een lange relatie.

* Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Neem voor meer informatie contact op met jouw plaatselijke Yamaha-dealer.

Be Smart. Keep it Genuine.

Onzichtbare techniek

Wij raden het gebruik van originele Yamaha
onderdelen aan om te verzekeren dat
jouw Yamaha optimale prestaties levert in
combinatie met betrouwbaarheid op lange
termijn. Onze (reserve)onderdelen zijn
van hoogstaande kwaliteit en voldoen aan
onze strenge veiligheidsnormen. Originele
Yamaha onderdelen passen perfect en zijn
zeer slijtvast, zodat jouw gemoedsrust is
verzekerd.

Elke Yamaha is ontworpen voor efficiënt,
effectief en betrouwbaar gebruik. De beste
manier om de hoge prestaties en lange
levensduur van jouw Yamaha in stand te
houden, is door Yamalube® producten te
gebruiken.
Olie is het levenssap van de
verbrandingsmotor, en het Yamalube®
assortiment omvat volledig en semisynthetische oliën voor twee- en
viertaktmotoren, naast de speciale
minerale en raceoliën. Dit betekent dat
Yamalube® het juiste smeermiddel heeft
voor een uitgebreid scala aan klimaat- en
gebruiksomstandigheden.

Als je de onderhoudswerkzaamheden door
een officiële Yamaha-dealer laat uitvoeren,
weet je zeker dat deze werkzaamheden
worden uitgevoerd door ervaren Yamaha
monteurs die originele onderdelen en
Yamalube® producten gebruiken.
De technici van Yamaha zijn volledig opgeleid
en beschikken over de modernste middelen
om je de allerbeste service voor en het
allerbeste advies te kunnen geven over
jouw Yamaha product. Raadpleeg voor meer
informatie de Yamaha dealer bij jou in de
buurt of bezoek onze website:

We produceren tevens een assortiment
onderhoudsproducten waarmee je jouw
motorfiets in topconditie houdt. Als je voor
jouw Yamaha zorgt, zorgt jouw Yamaha
tenslotte voor jou. Je plaatselijke Yamahadealer kan je adviseren over het beste
Yamalube® product voor jouw Yamahamotorfiets. Of bezoek onze website:

www.yamaha-motor.nl

www.yamalube.nl

Nooit motorolie drinken of anderszins consumeren.

www.yamaha-motor.nl

Volg ons op:

Yamaha Motor Europe, branch Benelux
Postbus 75033
1117 ZN, Schiphol

Dealer

Tel.: 020 206 1538
Email: klantenservice@yamaha-motor.nl

Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende motorkleding. Neem geen risico en rijd altijd veilig en met
respect voor jouw medeweggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen zijn professionele motorrijders afgebeeld
die rijden onder gecontroleerde omstandigheden en op een afgesloten circuit. Alle informatie is bedoeld ter indicatie.
De specificaties en het uiterlijk van Yamaha producten, Yamaha accessoires en accessoires van toeleveranciers kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Accessoires van een ander merk dan Yamaha zijn ontwikkeld en
geproduceerd door gerespecteerde toeleveranciers. Yamaha geeft geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid
van de afgebeelde producten en accessoires in lokale markten. Het aanbod van producten en accessoires kan in bepaalde
landen beperkt zijn. Yamaha heeft het recht om producten en accessoires zonder voorafgaande kennisgeving te laten
vervallen. Waar van toepassing kunnen de prijzen van Yamaha producten en accessoires variëren afhankelijk van lokale
vereisten en omstandigheden. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Neem voor meer informatie en
beschikbaarheid contact op met de officiële Yamaha-dealer bij jou in de buurt.
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